
NEDJELJA MUKE GOSPODNJECVJETNICA10. travnja 2022.
Današnja nedjelja je u čast Kristu – spomen nanjegov svečani ulaz u Jeruzalem uoči muke.Započinjemo Veliki (Sveti) tjedan u kojemsvetkujemo sveukupno Otajstvo naše vjere:Muku, Smrt i Uskrsnuće Kristovo.
POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA je još ovaj utoraku 18:30 sati.
VELIKI ČETVRTAK: Misa je u 19 sati. To je misaIsusove posljednje večere. Dan ustanovljenjaEuharistije i Svetog reda. Tu večer je crkvaotvorena do ponoći kako bi mogli doći i ostati umolitvi s Gospodinom.Prijepodne u 10 sati u crkvi pape IVANA XXIII.u Ulici Križnog puta 11 u zagrebačkoj Dubravi jemisa na kojoj biskup i svećenici zajedno s njimobnavljaju svoj svećenički zavjet. Kod te mise seposvećuje ulje kojim se tijekom godine slavesakramenti (sv. potvrda, bolesničko pomazanjaitd)
VELIKI PETAK: Spomen Muke i SmrtiGospodinove – obredi počinju u 19 sati. Togadana je obavezan post i nemrs.
VELIKA SUBOTA: Cijeli dan je prigoda za molitvui posjet Božjem grobu. VAZMENO BDIJENJE(blagoslov ognja, uskrsne svijeće, pjevanjevazmenog hvalospjeva, krštenje katekumena iobnova krsnih zavjeta) najsvečanija liturgija unutargodine, ZAPOČINJE U 23 SATA. Ponesite sisvijeće.Na USKRS su mise prema rasporedu.BLAGOSLOV JELA je na svim jutarnjim misama.
U vazmenom trodnevlju ujutro u 7:00 sati jezajednička molitva časoslova s narodom.
U dvorištu samostana možete nabaviti maslinovegrančice.

MISNE NAKANENedjelja, 10. travnja7:00 sati U ZAHVALU8:00 sati +BOŽE MATIĆ9:00 sati +MARIJA ĐURIĆ10:30 sati ŽUPNA MISA12:00 sati ZAHVALA ZA GODIŠNJICU BRAKA19:00 sati +ANA
Ponedjeljak, 11. travnja7:00 sati +BOŽE MATIĆ19:00 sati +PAŠKO RADOVANI
Utorak, 12. travnja7:00 sati +BOŽE MATIĆ19:00 sati +ROKO, MARIJA ĐURIĆ
Srijeda, 13. travnja7:00 sati +PERO, FRANJO, NIKOLA, JOZO +OB.JOSIPOVIĆ19:00 KOLEKTIVNA
Četvrtak, 14. travnja7:00 sati ČASOSLOV S NARODOM19:00 sati MISA VEČERE GOSPODNJE
Petak, 15. travnja7:00 sati ČASOSLOV S NARODOM19:00 sati OBREDI MUKE GOSPODNJE
Subota, 16. travnja7:00 sati ČASOSLOV S NARODOM23:00 sata VAZMENO BDJENJE
Nedjelja, 17. travnja7:00 sati +BOŽE MATIĆ8:00 sati +VLADO, JOSIP9:00 sati ZA MLADE10:30 sati ŽUPNA MISA12:00 sati ZA DUŠE U ČISTILIŠTU I DUHOVNAZVANJA19:00 sati +BOŽE MATIĆ

NA VELIKU SUBOTU SE ISPOVIJEDASAMO DO PODNEVA.

Danas Ti mnoštvo kliče u radosti, maše Ticvijećem i palminim grančicama. Danas jeCvjetnica.Ti si cvijet. Najljepši cvijet Oca svojega. Naputu u Jeruzalem prati Te sjena križevaGolgotskih.Jedan je Tvoj, čeka na Tebe.I Ti to znaš.
Gledaš ljude. Jučer još ljudi, a danas zvijeri.Dobro znaš da si u tome mnoštvu sam. Vršišvolju Oca svojega.Razapinju Te na križ. Ti i križ postajete jedno.Golgotsko drvo križa pretvaraš u drvo života.Ti si na njemu najljepši cvijet. Mirisom opijašvječnost.Izvore ljepote.Nema Tebe bez križa, ni križa bez Tebe. Njimeproslavljaš Boga. Kroz vijekove – za vijekove.



Korizmeni koncerti? Nogometne utakmice uVelikom tjednu? Zabave na Veliki petak?Svjedočimo često da umjesto vjernostizajedničkim djelima pokore, “dispenziramo” onihbijednih osam dana posta – Čistu srijedu ikorizmene petke. O ostalim danima da i negovorimo.Nastavljamo i dalje organizirati proslave, zabave idogađaje za prikupljanje sredstava za siromašnetijekom onoga što bi trebalo biti četrdesetosvješćujućih dana pokore.A što se tiče Dana Gospodnjeg, samo 23% nasodlazi redovito na misu. Umjesto da posvetimo tovrijeme Bogu, posvećujemo ga kavama isportskim događajima koje sponzoriraju čak irazne katoličke organizacije.Naša će se katolička mladež natjecati i na Velikipetak, dok će se treneri u našim župama žaliti daigre koje organiziraju katoličke udruge ne mogubiti zakazane za Veliki četvrtak i Veliki petak. NaVeliku subotu bit će puni kafići te iste mladeži jer„kakav je to Uskrs ako se pošteno ne napijemo ine proveselimo?“.Biblija nam kaže da trebamo post, pokoru, svetedane i Šabat (Subotu).Sociolozi nam kažu da religija treba ono što onizovu “markeri” kako bi procvjetala; vanjskeznakove (kao Subotu i post) kako bi protekla izunutarnjeg uvjerenja.Pretjerujemo li kada pitamo jesmo li se mi katolicipogubili?Gdje je katolički Sandy Koufax?
SLAVLJE USKRSNOG BDIJENJAU najstarijim spisima slavlje Uskrsa sastojalo seod strogog posta jedan ili više dana, nakon kojegaslijedi molitveno bdijenje koje se zaključujeeuharistijskim slavljem. Traditio apostolica, spis iz3. stoljeća, kaže: "DoUskrsa neka se ništa ne jede, sve do prikazanja,jer se u protivnom neće računati da je postio". Toje , dakle, kršćanska Pasha: post i slavlje, prijelaziz jednog u drugo u svetoj noći. Didascaliaapostolorum, spis iz 3. stoljeća, kaže: "U petak i

subotu postite i ne okusite ništa. Učinite zbor, nespavajte, probdite čitavu noć u molitvi, uzazivanju, u čitanju proroka, evanđelja, psalama...sve do tri sata po ponoći iza subote. Tadaprestanite s postom... Prinesite tada vaše darove ionda jedite, budite radosni, razdragani i sretni jerje uskrsnuo Mesija, zalog vašeg uskrsnuća".Razvoj uskrsnog bdijenja u RimuVeć je prva Crkva shvatila povezanost krštenja iuskrsnog otajstva. Zato se krštavalo prvenstvenonedjeljom. Sa masovnim prelascima nakršćanstvo nakon 313. godine, krštenje sepodjeljivalo u uskrsnoj noći, nakon što su sekatekumeni kroz korizmu pripravljali za krštenje.Razvila se stoga bogata krsna liturgija. No, kadasu se počela krštavati djeca, ta liturgija polakozamire i od nje ostaje samo blagoslov krsne vode.Paljenje uskrsne svijeće.U vrijeme kada nije bilo električne energije,paljenje svjetla uvečer imalo je lijepu simboliku,posebno kod svečanih gozbi. Kršćani su odpočetka Krista smatrali Svjetlom svijeta. Već od 4.stoljeća kršćani veliko značenje pridaju paljenjuuljanica na početku euharistijskih sastanaka. Takoje i uskrsna noć započinjala paljenjem svijeće.Imamo svjedočanstvo iz 12. stoljeća da uskrsnobdijenje započinje blagoslovom novog ognja.Razlog tome je stari običaj da se na VelikiČetvrtak gase svjetla sve do uskrsne noći.
SLAVLJE SVETE NOĆISlužba svjetla. Izvan crkve svećenik blagoslovivatru, pripravljenu (novu!) uskrsnu svijeću označisimbolima Isusa Krista (križ, alfa, omega, brojevitekuće godine,pet zrnaca tamjana u spomen pet Isusovih rana)te upali svijeću na blagoslovljenom ognju. U crkvije potpuni mrak. Đakon (ili svećenik) unosiupaljenu uskrsnu svijeću pjevajući 3 puta "SvjetloKristovo". Vjernici pale svoje svijeće i tako serasvjetljuje crkva. Svjetlo pobjeđuje tamu! Svijećase postavi na počasno mjesto u svetištu, okadi setamjanom i onda se uskrslom Kristu pjeva svečanihvalospjev. Služba riječi bogatija je nego ikad.Predviđeno je 7 čitanja iz Starog zavjeta, nakončega slijedi svečano pjevanje "Slave" (što

označava trenutak uskrsnuća!). Nakon toga slijediposlanica, svečani "Aleluja" i evanđelje. Krsnoslavlje predviđeno je za krštenje odraslih. Prvo seblagoslivlje voda nakon čega slijedi krštenjeodraslih (a ako ih nema, zajednica se škropikrsnom vodom). Slijedi ispovijest vjere cijeleokupljene zajednice. Nakon svega slijedieuharistijska služba kao i u svakoj svetojmisi. Ova svečana služba zove se Slavljeuskrsnog bdijenja i njime započinje svetkovinaUskrsa koja se slavi 8 dana (sve do "mladogUskrsa").Kako se računa datum Uskrsa?Sve tamo od apostolskih vremena kršćani SVAKENEDJELJE slave Isusovo uskrsno otajstvo. Bio jeto "tjedni Uskrs". Od 2. stoljeća počinje se slaviti"godišnji Uskrs". Isus je, prema izvještajuevanđeliste Ivana, umro uoči židovske Pashe kojaje padala 14. nisana (a toga je dana uvijek biopuni mjesec - uštap), a uskrsnuo u nedjelju nakontoga. Crkve u Maloj Aziji u starini su slavile Uskrsuvijek 14. nisana bez obzira kojeg je dana u tjednupadao. Ostale Crkve slave Uskrs u nedjelju nakon14. nisana. Nakon sukoba i problema, prevladaloje mišljenje da se Uskrs u cijeloj Crkvi slavi unedjelju nakon židovske Pashe (14. nisana).Danas datum Uskrsa određujemo ovako: Uskrs seslavi one nedjelje koja padne iza prvog proljetnogpunog mjeseca (uštapa), a to je teoretski mogućeizmeđu 22. ožujka i 25. travnja.
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